
         Telefonmöte styrelsen för Svenska 2.4mR förbundet 2015-09-14 

 
Närvarande: Sven Asklund, Mats Millbourn, Bo Nylund, Håkan Kellner och Ulf Bengtsson. 

 

1. Diskussion styrelsens uppdrag av medlemmarna. 
Att ordna rankingseglingar, samarbeta med andra klassförbund vid seglingar. Få igång med hjälp av 

flottiljerna och medlemmar, rekrytering till klassen, där kan förbundet skjuta till pengar om det 

skulle behövas. 

2. Utse året Rookie. 
Gunilla Larsson utsågs enhälligt till årets rookie. 

3. 2016 års rankingseglingar Mats håller i planeringen. 
Träning o rank 1 i Hunnebostrand 5-8 maj, nästan klart Mats. 

Rank 2 Gävle ihop med Neppare 5-6 juni, Pekka håller på. 

KielerWoche ligger runt midsommar. Klart 

EM Frankrike 2-9 juli, Klart 

SM i Motala kanske i början av augusti, ej klart Mats. 

Rank 4 Rasta i september, ej klart Mats 

Rank 5 Lidköping kanske ihop med 606 i början av oktober, ej klart Mats 

4. VM i Europa 2017 
Ska förbundet se till  att Sverige kan få VM. Finns det intresse ? Nynäshamn har bra möjligheter att 

arrangera, Håkan kollar av. 

5. Regatta manualen behöver uppdateras. 
Mats arbetar på den. 

6. Vad gör styrelsen anknytning till punkt 1. 
Styrelsen arbetar för samarbete med 606 förb. och Lidköping om samordning av seglingar. 

 Neppare i Gävle, Höst Rasta där vi kan visa upp oss. Las Palmas där flera nya seglare har provat på 

och blivit intresserade. 

Kan vi få igång någon tävling mellan flottiljerna, vem värvar flest nya seglare, förbundet kan sätta 

upp något pris. 

Styrelsen har också tagit beslut om, ordnas det prova på seglingar där medlemmarna lånar ut 

sina båtar, står förbundet för självrisken om något skulle inträffa. 
Styrelsen är också eniga om att det är ute på flottiljerna arbetet måste göras och bra initiativ och 

förslag behövs från alla. 

7. Nytt möte 
I början av november, Sven sänder kallelse. 
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 Ulf Bengtsson      Sven Asklund 

 


